
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Pawła SZYMKOWIAKA 

 
25 maja 2015 r. – wszczęcie postępowania 
 
pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dn. 17 czerwca 2015 r. Nr BCK –
III-L-7909/2015 (pismo wpłynęło na Wydział Biologii  22 czerwca 2015 r.) – CK zwraca się do 
Rady Wydziału Biologii UAM o przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków 
komisji 
 
15 lipca 2015 r. – uchwały RW – wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania i 
powołanie 3 członków komisji w osobach: 

 dr hab., prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
sekretarz,  

 prof. dr hab. Wanda Wesołowska, Uniwersytet Wrocławski – recenzent,  

 dr hab. Adrian Surmacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – członek 
komisji.  
 

pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 21 lipca 2015 r. nr pisma WB-650-2014/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 
3 członków komisji w osobach jw. 
 
pismo CK z dn. 7 września 2015 r. Nr BCK III-L-7909/2015 (pismo wpłynęło na WB 
14 września 2015 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 Przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański 

 Sekretarz – dr hab. Julian Chmiel - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Recenzent – prof. dr hab. Anna Kajak - Centrum Badań Ekologicznych Polskiej 
Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym 

 Recenzent – prof. dr hab. Marek Żabka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach 

 Recenzent – prof. dr hab. Wanda Wesołowska - Uniwersytet Wrocławski 

 Członek komisji – dr hab. Grzegorz Paśnik - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

 Członek komisji – dr hab. Adrian Surmacki - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

 
pisma WB z dn. 14 września 2015 r. nr pism WB-715-2014/2015 – pisma do recenzentów 
o przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitanta; pismo o tym samym 
numerze do prof. dr hab. Anny Kajak datowane jest na 15 września 2015 r. (ze względu na 
konieczność wcześniejszego nawiązania kontaktu e-mailowego w celu ustalenia adresu, na 
jaki ma zostać wysłana dokumentacja – Pani Profesor jest na emeryturze) 
 
pisma WB z dn. 16 września 2015 r. nr pism WB-718-2014/2015 – przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącemu, sekretarzowi i dwóm członkom komisji) 
  
10 listopada 2015 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji 
 
pisma WB z dn. 10 listopada 2015 r. nr pism WB-90-2015/2016 – przekazanie kopii 
recenzji członkom komisji 
 
27 listopada 2015 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej (wideokonferencja) 
15 grudnia 2015 r. – przekazanie uchwały komisji wraz z załącznikami Dziekanowi Wydziału 


